CEPDIL – Reunió ordinària
Acta 3/2020
Data: 4 de novembre de 2020
Lloc: En línia (mitjançat Google Meet)

Assistents:
Sergio Canalda, Josep Capdeferro, Pol Capdevila, Eusebi Colàs, Alex de le Court, Frederic
Guerrero, Mariona Llobet, Hèctor López Bofill, Elisabeth Miche, Baldo Oliva, Clara Velasco.
Excusen la seva absència:
Sònia Arribas, Mireia Artigot, Reinald Besalú, Jaume López.

Hora d’inici: 13h15 (en 2a convocatòria).

Ordre del dia
Es tracta, com a qüestió prèvia, l’eventual gravació de la sessió, plantejada per Jaume López.
Alexandre de le Court, tenint en compte les impressions generals de la resta de membres del
CEPDIL i donat que no s’hi preveu res al Reglament, proposa que no es procedeixi a la seva
gravació i que s’informi directament al company sobre el punt particular del professorat associat.

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior.
S’aprova per assentiment.

2. Informe del President (negociacions docència a distància, canvi del còmput TFGs,
consolidació professors lectors, RLT, triennis per PIPFs 4t any, contractes 83)
Alexandre de le Court recorda l’informa enviat prèviament a la reunió i que s’adjunta a aquesta
acta. Hi afegeix només dos punts nous que ha demanat a VR de Professorat. Sobre professorat
que no ha acabat la seva recerca i allargament de contractes, encara es desconeix si serà factible,
mentre no es tanquin els pressupostos, malgrat ja se’n parlés del tema. Sobre desconnexió digital,
encara no s’ha implementat cap mecanisme per a que el professorat no es vegi obligat a respondre
els correus de l’alumnat en determinades circumstàncies. Donat que el VR de professorat entenia
que calia consensuar-ho amb l’estudiantat, s’ha demanat al VR de comunitat universitària reactiva
la qüestió. En tenir notícies concretar, se n’informarà al CEPDIL.
Hèctor López expressa el seu acord amb tots dos temes i entén que cal pactar la qüestió de la
desconnexió digital i que més enllà del moment d’enviament també és un tema de continguts.
Clara Velasco agraeix l’informe i creu que la UPF pren algunes mesures, malgrat poquets i no
molt sistemàtiques, en matèria de desconnexió digital; assenyala en aquest sentit un pla de
docència en línia, de juliol de 2020, que no resulta senzill trobar, on s’hi parla sobre l’enviament
de correus durant el cap de setmana, entre d’altres.

3. Llista de professorat associat que fa carrera acadèmica i plans d'estabilització futurs

Alexandre de le Court contextualitza la qüestió. Es tracta d’una reivindicació dels sindicats en
totes les universitats catalanes en el marc del conveni col·lectiu. El llistat de professorat associat
es realitza per a futurs plats d’estabilització, per a tenir un panorama previ de la situació. El tema
s’ha tractat amb el VR de professorat el juny i setembre. Fruit d’aquestes converses va sorgir la
llista enviada en el seu dia. Un cop es disposi del mapa, més enllà de noves figures i disponibilitats
pressupostàries, caldrà negociar les millors condicions laborals. Alexandre de le Court passa a
explicar el mapa elaborat per la UPF, emprant diversos criteris per a detectar professorat acadèmic
que desenvolupa carrera acadèmica: disposar d’acreditació amb 3 o més anys, antiguitat superior
a 15 anys, creuament de les dues categories prèvies, antiguitat superior a 10 anys, creuament amb
el primer ítem, antiguitat superior a 5 anys, i creuament amb el primer ítem; a tot això, s’afegirà
el de disposar del doctorat. En avançar en el procés, es passarà a llistes nominatives. En el si del
CEPDIL es pot discutir l’oportunitat d’informar sobre aquest tema a la comunitat universitària
per a que les persones afectades hi contactin.
Alexandre de le Court demana si alguna persona vol dedicar-se a aquest tema i participar en el
procés negociador amb la UPF. Elisabeth Miche pregunta qui assisteix a les comissions mixtes.
Alexandre de le Court assenyala que, per inèrcia, assisteixen els càrrecs acadèmics i Clara
Velasco, pels seus coneixements de dret administratiu, però que pot ser una representació ad hoc,
sempre de quatre persones com a màxim. Afegeix que seria recomanable crear un grup de treball
en el si del CEPDIL per a analitzar en detall els casos, trobar fórmules per a millora les condicions
laborals i connectar amb la situació d’altres col·lectius a estabilitzar.

4. Negociació futura de condicions treball a distància
Alexandre de le Court informa sobre la normativa aprovada, malgrat no és d’aplicació a la
universitat. Es deixa a la negociació entre institucions i persones treballadores, per tant caldria
negociar amb la UPF, donat que és un tema prioritari, malgrat desconeix la voluntat de la UPF i
caldria veure quina és la situació d’altres col·lectius, com la JPAS. Es tractaria de condicions de
treball en general, no en el marc de la pandèmia. Sergio Canalda informa que existeix consens
amb les universitats en el si de la comissió negociadora del conveni col·lecti a Catalunya d’arribar
a un acord sectorial que es concreti posteriorment a cada universitat. Troba difícil negociar amb
la UPF abans d’arribar a aquest punt. Clava Velasco opina que, malgrat això i que la UPF ja ho
ha fet, com a CEPDIL podem donar a conèixer a la resta de company(e)s que si troben dificultats
per a treballar a distància ho posin en coneixement de la UPF per a que els facilitin els instruments
necessaris. Alexandre de le Court recorda, en aquest sentit, que no es van enviar els resultats de
l’enquesta feta a finals del curs anterior i que fóra bo fer-ho tot conjuntament.

5. Plataforma eleccions a rectorat
Alexandre de le Court planteja la possibilitat de presentar un documenta amb reivindicacions per
a que les persones candidates a rector/a se’n pronunciïn i demana alguna persona que redacti un
esborrany de treball i que tothom en reflexioni per a parlar-ne a la propera reunió del CEPDIL a
inicis de 202. Clara Velasco opina que és una bona idea si existeix consens i si algú que no sigui
l’Alexandre de le Court o el Sergio Canalda s’ofereix, per tal de distribuir més la feina del
CEPDIL entre totes les persones que l’integren. Alexandre de le Court afirma que no té cap
problema en plantejar l’esborrany malgrat no podrà tractar-lo com un tema prioritari.
Frederic Guerrero comparteix la seva preocupació sobre l’accés a la informació dels departament
pel CEPDIL poc regulat i informal, plantejant-se si caldria tenia representants d’alguna manera.
Alexandre de le Court entén que és un punt molt important i que cal demanar-ho malgrat la
resistència de la UPF.

6. Torn obert de paraules
Alexandre de le Court explica el cas d’una consulta rebuda pel seu sindicat sobre un predoc que
arribat al 4t any el seu departament li comunica que hauria de fer 60 hores però sobrepassa les
180 hores màxims de l’EPIF, cosa que sembla possible donat que el contracte es va iniciar abans
de l’entrada en vigor de l’EPIF. Quan tingui més informació sobre la posició de la UPF sobre
aquest punt, n’informarà al CEPDIL. Clara Velasco assenyala que té coneixement d’altres
departaments en els què persones en situacions similars han acceptat fer aquestes 60 hores.
Sergio Canalda informa breument sobre l’activitat desenvolupa en el si del Comitè de seguretat i
salut, marcat per la dificultat de seguir el ritme de la OPRL, destacant-ne dos punts. El primer,
negatiu, per la negativa a avaluar els riscos psicosocials derivats del treball no presencial. D’altra
banda, totes les mesures a posar en marxa deriven de les exigències del Ministeri i del Procicat.
En la darrera reunió del CSSL es van sol·licitar les mesures del cabal d’aire per avaluar el
percentatge de ventilació; no s’havia dut a terme però com a conseqüència d’aquesta demanda es
va dur a terme. D’altra banda, demana si algun(a) company(a) estaria disposat a prendre el relleu
com a delegat/da de prevenció, en la línia de repartir la feina entre tot(e)s que s’havia comentat
abans.
A les 14h50 s’aixeca la sessió.

